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ÖÑÒ ð 3ð00 »Ôâ» 

ÑÚ̂âÑ  ½çÇâï» ð  300     
 

 
 
 
 
 
 

ÑëÚÓÏ âÌ ä »Óä ÈÑâÑ Öè¿Ì â »âÛ‘ Í èÕô» Õâï¿ä ’ á í – á â ÑâÃë ÈÑÌ ë Í ïÊÓ ãÑãÌ ÃÌ í ÖÑÒ Î âÛÕÕâÑâï á âvÒí Àë. 

Öè¿Ì âá í 

á . ÖâÑânÒ ð  

1. á â Í ýWÌ Í Ý Ñâï 100 Í ýWÌ í ÖÑâÕâÒâ Àë. 
2. Í ÓäÜâ¼ïÅÑâï »íÓâ »â½Ûí, »ÔäÍ  Ï íÅô, Ôí½ »íwÃ»í, sÔâæÅ #lÖ, »ël»ÒçÔëÃÖô ( ½çÇâï» ÒïÝí) , ÖëlÒçÔÓ Î ínÖ, Í ëÁ Öô á Ì ë 

»íæÍ Ç Í ý»âÓÌ â æÔëkÃ÷íãÌ » ÖâËÌ í ÖâÉë Ôæ ÁÕâ ÊëÕâÑâï Ì ÚI á âÕë. 
3. é â̂ÓÕÚä, ÒïÝ ]âÓâ Õâï¿ä ×»âÒ ÈëÕä á íbÁëkÃäÕ ãÓsÍ ínÖ  ×äÃ (ORS) á Ô½ ÓäÈë Í èÓä Í âÅÕâÑâï á âÕ×ë. 
4. Í ýWÌ Í Ý /  á íá âÓá ëÖ ÖâÉë »íæ ¿ëÅâï »Ó×í Ì ÚI /  ÕâÛä¿íÅä Ï ½âÅ×í Ì ÚI.  
5. á íá âÓá ëÖ Í Ý»Ñâï Ì âÑ, ÖÓÌ âÑçï »ëÍ äÃÔ á ÜÓÑâï Ô¼Õçï, á íá âÓá ëÖ Í Ý» Í âÀçï á âÍ Õçï. 

 
Ï . Í ýWÌ Í Ý (Format) ð Í ýWÌ Í Ý 4 ãÕÐâ½Ì çï Ï Ì ëÔçï Àë.  
 

ãÕÐâ½ 1- ÑâÌ Öä» á ÐäÒígÒÈâ ( 20 Í ýWÌ í)   
ãÕÐâ½ 2- ½ãÇÈ×âsÝ   ( 30 Í ýWÌ í)   
ãÕÐâ½ 3- ÐâìãÈ» ãÕÞâÌ  á Ì ë ÓÖâÒÇ ãÕÞâÌ  ( 34 Í ýWÌ í)  
ãÕÐâ½ 4 - ãÁÕãÕÞâÌ  ( 16 Í ýWÌ í) . 

 
».  ½çÇâï»Ì  Í DËãÈ ð  

6.  1 Éä 4 ãÕÐâ½Ì â ÊÓë» Í ýWÌ  ÊäÄ 3 ½çÇ á âÍ ÕâÑâï á âÕ×ë. ’ ë Öâ¿â ÁÕâÏ ÕâÛâ Ï Ï Ô ( Í ÓÍ íÃí)  Ì ë ËëÓâ Óï½Éä ÐÓä 
Êë×í Èí Á ½çÇ á âÍ ÕâÑâï á âÕ×ë á Ì ë »íæ Ï Ï ÔÌ ë ¾ëÓâ Óï½Éä ÐÓä Ì ÚI ÊëÕâÒ Èí ×ènÒ ½çÇ á Í â×ë. á nÒ ÈÑâÑ 
ã»sÖâÑâï 1 ½çÇ Ï âÊ  ( -1)  »ÓÕâÑâï á âÕ×ë.           

 
 
 

ËíÓÇ-9 
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માનિસક $મતા 
1.  HEALTH ને GSKZDG તરØકÍ કોડÍડ કરવામા ંઆવે છે, તો NORTH ને કÍવી રØતે કોડÍડ કરવામા ંઆવશે? 

 (a)  GSQNM  (b)  SQNMG   (c)  QNMGS                 (d)  NMGSQ 

2.  5, 8, 12, 18, 24, ? 

 (a)  30  (b)  32  (c)  34                         (d)  36 

3.  ઘ̨ડયાળના કલાક કાટંાની અને િમનીટ કાટંાની સપે$ઝડપ___(ડØ∠ી/િમનીટ). 

(a)  5  (b)  5.5  (c)  6  (d) 6.5 

4.  28, મે 2૦૦6 એ કયો વાર હતો? 

(a)  ぬぎુુવાર  (b)  ざ∀ુવાર  (c)  શિનવાર  (d) રિવવાર 

5.  All days are months; All months are years. નીચેનામાથંી કゐુ ંખોまુ ંછે? 

 (a)  Some years are days   (b)  Some days are years 

 (c)  All days are years    (d)  Some years are not days 

6.  નીચેના નો તા̨કæક ∀મ. 

1. seed money   2. break even    3. expansion  4.  conceptualization 

 (a)  1234  (b)  4123               (c)  3124 (d)  2341  

7.  શgઆતમા ંએક િમ６ણ よૂધ અને પાણીનો 3:1 નો ぬણુો;ર ધરાવや ુ ંહや ુ.ંપછØ તેમા ં14 લીટર પાણી ઉમેરતા よૂધ અને પાણી નો 

ぬણુો;ર 2:3  થયો. તો િમ６ણનો શgઆત નો જજヂથો (લીટરમા)ં જણાવો. 
(a)  16                          (b)  14  (c)  10  (d)  18  

8.  નીચેનામાથંી કゐુ ં " if p then q"  સાથે સાતダય ધરાવે છે? 

(a) જો p નથી, તો q નથી.                                 (b)  જો p, તો q. 

(c) જો q નથી, તો p નથી.          .                      (d)  એક પણ ન̨હ 

9.  Neither he nor I ____ to blame. 

 (a)  am   (b)  is  (c)  are   (d)  have 

10.  scepter નો અથÛ: 

(a) ゐ@ુ   (b)  わતૂ  (c)  મવાલી               (d) રાજદંડ  

11.  After spending hours stranded in the desert with an inadequate water supply, it was not 

surprising that even their first few sips from a dirty garden hose had a _______ effect. 

     (a)  cloying (b)  tonic  (c)  debilitating     (d)  temperate 

12.  Nurture : Neglect then Denigrate : ? 

    (a)  Caluminate (b)  Reconnoiter (c)  Repeal (d)  Eulogize 
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13.  અથÛるણૂÛ વા) રચવા માટÍ નીચેના ભાગો ફરØથી ગોઠવો: 
 1.  the Conservative MP who’s resigned as a minister 

 2.  and is stepping down  

 3.  I feel some sympathy for Mark Simmonds,   

 4.  at the end of this Parliament 

 (a)  2431 (b)  4312 (c)  3124                (d)  1243 

14.  નીચેના માથી કゐ ુએક અલગ છે? 

(a) zephyr (b) gale   (c) breeze   (d) whiff 

15.  Our leaders wanted to __________  the existing British rule. 

 (a)  break through   (b)  break out of   (c)  break in   (d)  break off 

16.  ぜુ ંકÍવી રØતે મારા પダનીના એકમા∫ ભાઈના કાકાની એકમા∫ ભ∫ી^ની る∫ુી સાથે સબંિંધત Y?ં 

(a) કાકા                    (b)  િપતા (c) િપતરાઈ              (d) કહØ શકાય ન̨હ 

17.  નીચેના ♭N દરÍક આપેલ ^વતં આなૃિતમાથંી ચાર માથંી ∫ણ આなૃિત ચો(સ રØતે સમાન છે અને તેથી તે ふૂથ રચ ેછે. うને 

ふૂથ સાથે સબંધં નથી તે એક શોધો. 

 
 
 (a)  1                 (b)   2                   (c)  3    (d)  4 
 

18.  નીચેનામાથંી ♭થમ બ ેઆなૃિતઓ ચો(સ રØતે દરÍક અドય સાથે સબંિંધત છે. જવાબ આなૃિત   (1),  (2),  (3),  (4),  માથંી કઈ 

આなૃિત '?' માકÛ  ની જカયાએ んકુવી જોઈએ તે શોધો,  તેથી રચાયેલી બી^ જોડØ એક સમાન સબંધં ધરાવતી હશે. 

 
 
  PROBLEM FIGURES        ANSWER FIGURES 

   
 

 (a)  1                 (b)   2                   (c)  3  (d)  4 
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19.  નીચેની દરÍક આなૃિત બે સんહૂ છે. ડાબી બાふુ ♭N છે અને જમણી બાふુ જવાબ છે જવાબમાથંી કોઈ એવી આなૃિત શોધો うથી 

６ેણી જળવાઈ રહÍ 
  PROBLEM FIGURES         ANSWER FIGURES 

    
 

 

 (a)  1                  (b)  2                    (c) 3                      ( d)  4 
 

20.  નીચેની દરÍક આなૃિત બે સんહૂ છે. ડાબી બાふુ ♭N છે અને જમણી બાふુ જવાબ છે. જવાબમાથંી કોઈ એવી આなૃિત શોધો 

うથી６ેણી જળવાઈ રહÍ અને (1),  (2),  (3),  (4),  માથંી કઈ આなૃિત '?' માકÛ  ની જカયાએ んકુવી જોઈએ તે શોધો 
  

PROBLEM FIGURES            ANSWER FIGURES 

    
  (a)  1                 (b)  2                   (c)  3                       (d)  4 
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ગ̋ણત 
1. છેદ り ુસમેયીકરણ કરતા મળやુ ંપ̨રણામ,						 怠√泰貸	√戴	貸	怠 
 (a) 

怠
11

(7+ 3√3	 +2√15	 + √5	)         (b)  
貸怠
11

(7+ 3√3	 +2√15	 + √5	) 
 (c)  

怠
11

(7 - 3√3	 - 2√15	 - √5	)          (d)  એક પણ ન̨હ 

2.  ∆ABC એક િવષમબાふુ િ∫કોણ છે. AB = 2x + 10 cm, BC = 3x + 20 cm, AC =  5x + 30 cm. જો તેની 
પરØમીતી ૩૬૦ હોય તો તેની સૌથી મોટØ બાふુりુ ંમાપ શોધો. 

 (a)  190 cm           (b)  180 cm          (c)  200 cm         (d)  170 cm 

3.  એક માણસ બ井カલોર થી હÒદરાબાદ 4x ભાむુ ંはકુવે છે. પાછા ફરતી વખતે તેને 4x કરતા ચાર ગもુ ંભાむુ ંઆバゐુ ં, જો んસુાફરØનો 
なુલ ખચÛ 2080 rs હોય તો પાછા ફરતી વખતે તેણ ેકÍટલા はકૂポયા? 

 (a)  Rs.2080          (b)  Rs.1664         (c)  Rs.416          (d)  Rs.500 

4.  બે 嘘કડાના એક નબંર મા,ં એકમનો દશકના 嘘કડા કરતા ં3 વら ુછે. જો તેનો સરવાળો  સヮંયા કરતા 1/ 4 હોય તો તે 
સヮંયા  

 (a)  36                 (b)  63               (c)   27               (d)   72 

5.  ગોપલ ે♭થમ 8 કલાક ની んસુાફરØ x ̨ કમી /કલાક ની ઝડપે કરØ ダયારબાદ તેણ ેપછØના 3 કલાક માટÍ  ઝડપ 20 ̨કમી /કલાક 

うટલી વધારØ. જો なુલ んસુાફરØ 610 ̨કમી હોય તો ふુદા ふુદા સમયે ઝડપ શોધો. 
 (a)  50 kmph, 30 kmph   (b)  40 kmph, 60 kmph 
 (c)  50 kmph, 70 kmph        (d)   45 kmph, 65 kmph  

6.  વીજળØનો એક થાભંલો ¼ લાલ રંગ છે.,1/5 સફÍદ રંગ છે. અને બાકØના 22 મીટર મા ંપીળો રંગ છે. તો なુલ લબંાઈ શોધો. 
 (a)  44 m             (b)   48 m             (c)   42 m             (d)   40 m 

7.  3	1002		x		7	1002	x	13	100戴		મા ંએકમ નો 渦ક 

 (a)   બેકØ પણ るણૂાÝક ન̨હ    (b)   એકØ પણ るણૂાÝક ન̨હ 

 (c)   બેકØ るણૂાÝક                      (d)   るણૂાÝક 

8.  બે 嘘કડાની એક સヮંયામા ં渦કોનો સરવાળો 10 છે. તેમા ં18 ઉમેરતા સヮંયા ઉલટØ થઇ ]ય છે. તો તે નવી સヮંયાઅને 

ぬ.ુસા.અ. છે. 

 (a)  18                (b)   12                 (c)   6                (d)   2 

9.  બે સヮંયાને એક ભાજક વડÍ ભાગતા શેષ અり∀ુમે 9 અને 10 મળે છે. તેના સરવાળા ને તે જ ભાજક વડÍ ભાગતા શેષ 6 મળે 

છે.તો ભાજક ___. 

 (a)  12               (b)  13                   (c)  14               (d)  15  

10.  સૌથી નાનો અるણૂાÝક う   
滞胎 	 泰

14
	 ,怠待

21
 ને સમાન રØતે ભાગશે. 

(a)   
૩૦胎                (b)  

૩૦
98

                   (c)  
滞૦
147

                (d)  
50

294
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11.  એક બગીચામા ં態	泰 嘘બાના ઝાડ છે 
戴
10

 નારંગી છે અને બાકØના પપૈયાના ઝાડ છે. જો પપૈયા 120 હોય તો なુલ ઝાડ 渦બા અને 

નારંગી ના ઝાડ નો ぬ.ુસા.અ શોધો. 
 (a)  20               (b)   30                  (c)   40               (d)  60  

12.  જો  a = 0.1039 હોય તો, √4a態	 − 	4a+ 1	 + ૩a = ? 

 (a)  0.1039          (b)   0.2078            (c)  1.1039          (d)  2.1039 

13.  謬x + 紐x + √x ………. = 紐x√x√x…….. હોય તો x=? 

 (a)  0                  (b)  1                    (c)  2                  (d)  ૦ અથવા 2 
14.  જો a < ૦ હોય તો √a態 =  a z  

 (a)  a                  (b)  – a                   (c)  0                  (d)  ポયાヮયાિયત નથી 
15.  

戴怠鉄.態鉄 + 	 泰戴鉄.態鉄 + 	 胎戴鉄.替鉄 + 		 苔替鉄.泰鉄 + 		 11泰鉄.滞鉄 + 		 13滞鉄.胎鉄 + 		 15胎鉄.腿鉄 + 		 17腿鉄.苔鉄 + 		 19苔鉄.10鉄 ની ̨ક̈મત ? 

 (a)  
怠	100

             (b)  
99	100

              (c)  1                  (d)  
101	100

   

16.  જો એક લねકુોણ બી] કરતા અડધો હોય તો, કણÛની લબંાઈ ઔથી નાની બાふુ કરતા કÍટલા ગણી છે. 

 (a)  2  (b)  3                    (c)  4                  (d)  5 

17.  ABOP, ACSR બ ે ચોરસ છે. ∆ABC એ B પાસે કાટにણૂો બનાવે તો, 
 

 
 (a)  ABO ≈ ACS  (b)  PAC ≈ ABR  (c)  APO ≈ ACS  (d) ARS ≈ ABO 

18.  ABCD એ એક સ.બા.ચ છે. જો E એ ABり ુમデય̋બ̈よુ હોય તો , 

 
  

(a) CF = 2AB  (b)  CF = 2 CD      (c)  CF = 2AD     (d)  CF = 2 BE 

19.  આપેલ િ∫કોણમા ંBD = AD = CD, તો ∠遇寓 隅 ___ છે. 
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 (a)  
怠態 (∠寓 + ∠遇 + ∠隅)                 (b)		怠態 (∠寓 + ∠遇 − ∠隅)  

 (c)  
怠態 (∠遇 + ∠隅 − 	∠寓)                  (d) 

怠態 (∠寓 + ∠隅 − 	∠遇) 

20. PQRS એ ચોરસ ABCDની 渦દર દોરÍલ એક ચોરસ છે, કÍ う તેના મデય̋બ̈よુઓ AB, BC, CD, અને DAને જોડતા મળે છે. 

ચોરસ TUVW એ PQRSની 渦દર દોરÍલ ચોરસ છે う SP, PQ, QR, અને RS,ના મデય̋બ̈よુઓ છે.  તો ચોરસ TUVW り ુ

$ે∫ફળ.....? 

 (a)  
叩鉄態  ચો. એકમ     (b)   

叩鉄替  ચો.એકમ  (c)  
叩鉄√態 ચો. એકમ  (d)  

叩鉄滞  ચો. એકમ  

21. આપેલ આなૃિતમા ંABCD એ 4 cm બાふુ ધરાવતો ચોરસ છે. જો પો PO =12 cm હોય તો, ચや〝ુકોણ OEPCની પરØમીતી શોધો. 

. 
 (a)  2(37+√26+ √2)                              (b)   2(37+√26+ 1)  

 (c)  2(37+√26+ √2 + 1) 	                         (d)  એક પણ ન̨હ 

22.  આપેલ આなૃિતમા ંMN = 6, ON = 3 LM = 4 અને PN=PM તો િ∫કોણ ઓドપ અને バલમ ની પરØમીતીઓ નો સરવાળો શોધો. 

 
(a) (10 - 7√2) cm   (b)  (10 + √7)  cm  (c)  10 cm    (d)  (10 + 7√2) cm   
  

23.  નીચેની આなૃિતમા ં∠PQS = ∠SRQ, ∠QPR = ∠SQR. QR પર આવેલ ̋બ̈よુ U એごુ ંછે કÍ うથી ∠QPU = ૩૦  તો ∠QUP = ? 

 

 (a)  400  (b)  500  (c)  600  (d) 700 

24.  જો a+b+c = 3, a態 + b態 + c態 = 6 અને 
怠叩 +

怠但 +
怠達 =1 હોય અને a,b,c, અざドુય હોય તો abc = ? 

 (a) 	 怠戴			            (b)  
態戴     (c) 	戴態   (d)  1  
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25.  એક િપતાની હાલ ની 蔚મર તેના る∫ુની હાલની 蔚મર કરતા ∫ણ ગણી છે. 12 વષÛ પછØ તેની 蔚મર તેના る∫ુની 蔚મર કરતા 
બમણી હશે તો બનેંની હાલની 蔚મર શોધો. 

 (a)  10, 30  (b)  12, 36  (c)  6, 36 (d)  124, 24 

26.  (1 − 	 怠戴)	(1 −	 怠替)	(1 −	 怠泰)	(1 −	 怠滞) ........	(1 − 	 怠樽) = ? 

(a)  		怠樽          (b)  
態樽             (c)  

戴樽        (d)  
替樽 

27.  જો x = 3+3
鉄典+3

迭典 તો x戴 − 9x態 + 	18x − 12 = 	? 
 (a)  1 (b)   0 (c)   –1 (d)   √2  

28.  જયારÍ સવÎશે ૩૩ KMની んસુાફરØ કરØ લીધીダયારÍ તેને ખબર પડØકÍ તેની 態戴	んસુાફરØ તો હふુ બાકØ જ છે. તો તેની なુલ んસુાફરØ 
કÍટલી હશે? 

 (a)   66 km (b)  132 km (c)  99 km (d)   100km 

29.  ６ીમતી શમાÛ દર મહØને 18000 g. કમાય છે જો તેણી પગારનો 胎
12	 ભાગ ઘરખચÛ મા ંઅને  1/8 ભાગ બી] બધા મા ંવપરાય છે. 

તો તેણીની なુલ બચત શોધો. 
 (a)  7120 (b)   5250 (c) 5520 (d)  એકપણ ન̨હ 

૩૦.  નેહા એક કમÛચારØ મ̨હલા છે. તેની આવક x g છે. તે તેની આવક નો 態泰		ભાગ પોતાના ખચÛ માટÍ વાપરÍછે., પોતાના ખચÛના 戴替	 
ભાગ તે મનોરંજન મા ંવાપરÍ છે. મનોરંજનના なુલ ખચÛ માથંી તે 

胎
20		ભાગ ફヱત િસનેમા જોવામા ંવાપરÍ છે. તો તેની なુલ આવક 

શોધો. 
 (a)  4225 (b)   2175 (c)   200 (d) 3465 
 

  
 

ભૌિતક િવ%ાન & રસાયણ િવ%ાન 
 

1.  એક પદાથÛ સમાન ♭વેગ થી ગિત કરÍ છે.̋બ̈よુઓ A અને B ને] અり∀ુમે ૨૦ m/s અને 30 m/s ની ઝડપે પસાર કરÍ છે. A અને B 

ની મデયમા ંતેની ગિત શોધો. 
 (a) 24 ms–1  (b)  25 ms–1 (c)  25.5 ms–1 (d) 10√6 ms–1 

2.  દાવો : 〞થાનાતંર અને 渦તરનો 嘘કડાકØય ぬણુો;ર એક કરતા ઓછો છે. 

    કારણ : 〞થાનાતંરએ સ̨દશ રાશી છે અને 渦તર એ અદØશ રાશી છે. 

 (a) દાવો સાચો છે, કારણ સાはુ ંછે, અને કારણ છે કÍ આ દાવો સાચી સમふૂતી છે.  

 (b) દાવો સાચો છે, કારણ સાはુ ંછે, પરંや ુકારણ દાવાની સાચી સમふૂતી નથી.  
 (c) દાવો સાચો છે કારણ ખોまું છે, 

 (d) દાવો ખોટો છે, કારણ સાはુ ંછે. 

3.  એક પદાથÛને H 蔚ચાઈ ધરાવતીએક ઇમારત પરથી જમીન પર પહોચતા t સે લાગ ેછે. તો t/2 સમયે પદાથÛ )ા ંહશે? 
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 (a) જમીનથી  滝
2		 ઉચાઈયે    (b)  જમીનથી  滝替	 ઉચાઈયે  

 (c)  જમીનથી  戴滝
2	 	 ઉચાઈયે   (d)  જમીનથી  滝滞	 ઉચાઈયે 

 

4.  નીચેની આなૃિત વેગ	→ સમય નો આલેખ દશાÛવે છે. 

 

 આપેલ આなૃિત પર થી ABCE વડÍ કપાયેぐુ ં渦તર શોધો. 
 (a) 100 m (b) 50 m (c) 120 m (d) 124 m 

5.  બે પદાથ稲ને છાપરા પરથી ふુદØ ふુદØ ̨દશામા ંફÍકવામા ંઆવે છે.હવાનો અવરોધ અવગણતા. 
 (a)  જો બનેં પદાથÛ સમાન દળના હોય તો તેમની જડダવ સમાન હશે. 

 (b) તેઓ સમાન ગિત ઊ]Û સાથે ∠ાઉドડ પર પહ育ચી 
 (c)  તેઓ સમાન ઝડપ સાથે ∠ાઉドડ પર પહ育ચી (d)  બનેં (a) અને (c) યોカય છે 

6.   ‘r’ િ∫炎યા ધરાવતા સોનાના ગોળનોવેગ ‘k’ એકમ છે. તો ‘2r’ િ∫炎યા અને સમાન ગિત ધરાવતા સોનાના ગોળાન 
વેગ _____ એકમ છે. 

 (a)  2k (b)  4k (c)  6k (d)  8k 

7.  ‘m’ દળ ધરાવતો પદાથÛ ̶〞થર માથંી ગિતમાન થાય છે. જો તે ‘s’ મીટર 渦તર ‘t’ સેકドડમા ંકાપે તો તેના પર લાગや ુબળ 

શોધો. 
 (a)  岾態m坦担 峇 	N (b)  岾態m坦担鉄 峇N (c)  岾態m坦態担 峇N (d)  岾態m態担坦峇N  

8.  એક なુલી バલેટફોમÛ પર એક ずટુકÍસ લઇ ને ઉભો છે. જો ずટુકÍસ માથા પર 200N うટぐુ ંબળ લગાડતી હોય તો, તેりુ ં♭ダયાઘાત 

બળ કઈ રØતે લાગ ેછે_____. 

 (a)  માથા વડÍ ずટુકÍસ પર          (b)  るヂૃવી વડÍ ずટુકÍસ પર 

(c)  るヂૃવી વડÍ なુલી પર            (d)  ずટુકÍસ વડÍ るヂૃવી પર  

9.  એક પદાથÛ જયારÍ બી] પદાથÛની સપાટØ પર સરકવાની તૈયારØ કરÍ છે. ダયારÍ મહતમ ̶〞થત ઘષÛણ り ુんペૂય_____ うટぐુ ંહોય 

છે. 

 (a) ગિતક ઘષÛણ (b)  રો̋લ̈ગ ઘષÛણ (c)  મયાŲ̂દત ઘષÛણ  (d)  આમાથંી  કંઈ ન̨હ 
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10. સમાન દળ અને િ∫炎યા r ધરાવતા બે ગોળાઓ એકબી]ને અડકÍલા છે. તો તેમના વガચે り ુぬぎુુダવાકષÛણબળ _______ 

ના સીધા ♭માણમા ંછે. 

 (a) r 態	    (b)  r
迭鉄         (c) 	r 替    (d)   r

迭填 

11.  るヂૃવીની સપાટØથી અんકુ ઉચાઈએ ぬぎુુダવ ♭વેગりુ ંんペૂય 9 ms貸態 છે, તો るヂૃવીની સપાટØથી તેટલી 鰻ડાઈએ તેりુ ં
んペૂય.____. (સપાટØ પર g= 10ms貸態	લો) 

 (a)  8 ms–2  (b)  11 ms–2 (c)  9.5 ms–2 (d)  7.5 ms–2 

12. બ ેપદાથÛ A અને B સપંકÛમા ંછે. A 20̊ C તાપમાન પર 50 cal ઉ]Û ધરાવે છે. અને B 10̊ C પર 100 cal ઉ]Û ધરાવે છે. તો 
ઉ〝માり ુવહન _____ 

  (a) A થી B તરફ     (b)  B થી A તરફ (c)  ઉ〝માりુ ંવહન થશે ન̨હ.   (d)  આમાથંી એક પણ ન̨હ 

13 . નીચના માથંી કゐુ ંતાપમાન સેÆペસયસ અને ફÍરનહØટ માટÍ સરにુ ંછે.  

 (a)  –40° (b)  –60° (c) – 100º (d)  – 32º 

14.   યોカય જોડકા જોડો. 
                 A                                  B 

i. ♭કાશりુ ં̨કરણ  (a)  મોટા♭માણમા ં♭કાશના ̨કરણો નો સ∠ંહ 

ii. ♭કાશりુ ંબીમ(るુજં)  (b)  એકબી]ને સમાતંર ગિત કરતા મોટા♭માણમા ં ♭કાશના ̨કરણો નો સ∠ંહ 

iii. ♭કાશりુ ંસમાતંર બીમ   (c)  આપેલી ̨દશામા ં♭કાશઉ]Ûની ગિત 

 (a)  i-a, ii-b, iii-c, (b) i-a, ii-c, iii-b (c) i-c, ii-a, iii-b (d) i-c, ii-b, iii-a  

15.  ખોまુ ંવા) શોધો. 
(a) જયારÍ はુબંક やટૂÍ છે ダયારÍ やટૂવાના ̋બ̈よુ પર િવષમ ‘વુો હોય છે. 

(b)  જયારÍ はુબંક やટૂÍ છે ダયારÍ やટૂવાના ̋બ̈よુ પર સમાન ‘વુો હોય છે 

(c) સમાન ‘વુો એકબી]ને અપકાશÎ છે. (d)  અસમાન ‘વુો એકબી]ને આકષÎ છે. 

16.  નીચેનામાથંી કゐુ ંવા) સાはુ ંછે? 

 (a)  デવની અને ♭કાશ બનેં િવ〞તરણ માટÍ માデયમ ની જgર છે. 

(b)  デવની અવકાશમા ંિવ〞તરણ પામે છે જયારÍ ♭કાશ પામતો નથી. 
(c)  デવની ને િવ〞તરણ માટÍ માデયમ ની જgર છે અને ♭કાશને િવ〞તરણ માટÍ માデયમ ની જgર નથી. 
(d)  デવની અને ♭કાશ બનેં એક જ માデયમ મા ંગિત કરØ શકતા નથી. 

17.   િવધાન A: Qીનો અવાજ るgુષના અવાજ કરતા વら ુકકÛશ હોય છે. 

િવધાન B: િપતાનો અવાજ તેના る∫ુના અવાજ કરતા વら ુકકÛશ હોય છે. 

 (a) મા∫ િનવેદન એ સાはુ ંછે  (b)  મા∫ િનવેદન બી સાはુ ંછે 

(c) બનેં િનવેદનો સダય છે   (d)  બનેં િનવેદનો ખોટા છે 

18.  100g સやંバૃત Åાવણ 50° સે પર બા〝પીભવન પામે છે., 50g પદાથÛ બાકØ રહÍ છે. તો 50° સે પર Åાવણ ની સÅંતા શોધો. 
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 (a)  100 (b)  200 (c)  300 (d)  400 
 
 
 
 

19. નીચ ેદશાÛવેલ આલખે તダવમા ંરહÍલ 嘘તરઆゾવીય 渦તર અને તાપમાનનો સબંધ દશાÛવે છે. 

 
 
 

2૦.  આપેલા તાપમાને વાゐનુી ગતીઉ]Û ___ની આગાહØ કરÍ છે. 

 (a) બધા પરમાもઓુ સરÍરાશ ઝડપ સમાન હોય (b)  બધા પરમાもઓુની સરÍરાશ KE સમાન હોય છે 

 (c)  હળવા પરમાもનુી સરÍરાશ K.E વら ુહોય છે (d)  હળવા પરમાもનુી સરÍરાશ K.E. ઓછØ હોય છે 

 

21. નીચનેા આલેખ પરથી સાચો જવાબ આપો. 

 

 (a) પાણી ઠંむુ થાય ダયારÍ તે 4ºC તાપમાને સકંોચાય છે. 

(b)  0̊ સે તાપમાને બરફ ]મી ]ય છે. 

(c)  બરફりુ ંકદ પાણીના કદ કરતા વら ુછે. (d)  ઉપરના બધા 
22.  
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 ઉપરની ♭̨∀યામા ંざુ ંથશે? 

 (a) Cu પીગળØ જશે    (b)  Cu કાળા પાવડરમા ંgપાતંર થશે  

(c) Cu સીらુ ંવાゐમુા ંgપાતંર પામશે (d)  િવ〞ફોટ થશે. 

23.  એક તダવ ઓ̶ヱસજન સાથે ♭̨∀યા કરØ ઉガચ ગલન ̋બ̈よુવાhં સયંોજન આપે છે. આ સયંોજન પણ પાણીમા ંÅાポય છે. 

આ તダવ ____ હોઇ શકÍ છે 

(a) કÍÆペશયમ  (b)  કાબÛન  (c)  િસલીકોન  (d)  આયનÛ 
24.  દØવાસળØમા ંરસાય̋ણક ♭̨∀યા )ા ંતダવ Gારા થાય છે. 

(a) એªドટમોની સペફાઈડ    (b)  પોટÍિશયમ ヱલોરÍટનો  
(c)  ફો〞ફરસ    (d)  〞ટાચÛ અને ઊન 

25. નીચેના 唄ધણોને તેની કÍલોરØ̨ફક ̨ક̈મત ♭માણે ચડતા ∀મમા ંગોઠવો. 
 1. પે≫ોલ           2.  ડØઝલ           3.  કÍરોસીન         4.  નેચરલ ગસે 

(a) 1, 2, 3, 4 (b) 2, 3, 4, 1 (c) 2, 1, 3, 4 (d) 2, 3, 1, 4 
 

26.  એક なુまુંબ ૩૦ ̨દવસમા ં12 ̨કલો LPG વાપરÍ છે.なુまુંબ Gારા દÒ િનક ઉ]Û વપરાશり ુશરÍરાશ んペૂય શોધો. LPGની ઉ〝મીય ઉ]Ûりુ ં
んペૂય 50 kj/kg લો. 

 (a) 10,000 J/day (b) 15,000 J/day (c) 20,000 J/day (d) 25,000 J/day 

27. તમારા મブમીએ એક ふુりુ ં♪ા欝ગ પાન કાઢゎુ ંજોゐુ ંકÍ તે ઝાにં ુ ંપડØ ગゐુ ંછે અને તેના પર લીલા ડાઘ પાડØ ગયા છે.આ લીલા 
રંગりુ ંકારણ તમારા માટÍ ざ ુછે? 

 (a) Cu(OH)2   (b) CuCO3 

 (c) Cu(OH)2 + CuCO3   (d)   CuO + CuCO3. 

 

28. નીચનેા ટÍબલ પરથી યોカય િવકペપ પસદં કરો. 
પદાથÛ મદં એસીડ સાથેની ♭̨∀યા કરÍ છે મદં એસીડ સાથે ♭̨∀યા કરや ુનથી 

X હા _____ 

Y _____ હા 
Z હા _____ 
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 (a) S Na K 

 (b) Na S K 

 (c) K Na K 
 (d) S K Na 

29.  એક િવEાથ© એ એક パલા〞કમા ંકસનળØ A માથંી અને તેટલા જ ♭માણમા ંકસનળØ Bમાથંી ચોヮにુ ંÅાવણ નાヮゐુ ંઅને તેને 

થોડØવાર હલાポયા બાદ તેને ̶〞થર થવા દØらુ.ં થોડા સમય બાદ તેમા ંસફÍદ 〞ફ̨ટક જમા થઇ ગયા. તો કસનળØ A મા ંકゐુ ંÅાવણ 

હોઈ શકÍ? 

 

 (a) બે̨રયમ સペફÍટ    (b)  સો̨ડયમ ヱલોરાઇડ  
(c)  સો̨ડયમ હાઇ∽ોヱસાઇડ    (d)  સો̨ડયમ સペફÍટ. 

 

૩૦.  渦なુર ઝ陰ક સાથે મદં સペફゑુ̨ રક એસીડ ♭̨∀યા કરØ રUો હતો.તેણે જોゐુ ંકÍ આ ♭̨∀યામા ંગેસ નીકળØ રUો હતો, આ ગેસ 
છે એવી ખાતરØ કરવાની સૌથી સલામત પ@િત કઈ છે? 

 
 (a) A  (b)  B  (c)  C  (d)  D 

31.  રÍતી કるરૂ અને સદા મીઠાના િમ６ણમાથંી તેમને અલગ કરવા માટÍની રØત નો ∀મ જણાવો. 
 (a)  はુબંક ને ફરાવごુ,ં પાણીમા ંઓગાળごુ,ં અને  ઊデવ©કરણ 

(b) પાણીમા ંઓગાળごુ,ં બા〝પીભવન,  ઊデવ©કરણ 

(c) ઊデવ©કરણ, પાણીમા ંઓગાળごુ,ં ગાળごુ ંઅને બા〝પીભવન 

(d) પાણીમા ંઓગાળごુ,ં ગાળごુ,ં ざŁુ@કરણ, ઊデવ©કરણ. 

32. ♭કાશે િશમલામા ંઉダકલન ̋બ̈よુ માપવાના સાધનની મદદથી ざ@ુ પાણી り ુઉダકલન ̋બ̈よુમાપતા તે 100˚સે નીબદલે  97˚ 
સે  મボゐુ.ં તો તેりુ ંકારણ......? 
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 (a) વら ુ鰻ચાઈએ હવાり ુઉは ુદબાણ (b)  વら ુ鰻ચાઈએ હવાり ુનીは ુદબાણ 

(c) પાણીમા ંકદાચા મોટા♭માણમા ંઅÅાポય હવા રહÍલી હશે. 

(d) પાણી કદાચ ざ@ુ ન̨હ હોય 

૩૩. はનૂો પાણી મારફતે પસાર કરવામા ંઆવે ダયારÍ તે તેને よૂિધゐુ ંકરÍ છે તેりુ ંકારણ ____ છે: 

(a)  CaCO3  (b)  Ca(OH)2   (c)   H2O                     (d)  CO2 

34. કો〞ટØક સોડા એ શાりુ ંસામાドય નામ છે? 

 (a) Mg(OH)2 (b) KOH (c)   Ca(OH)2  (d)   NaOH 

 

^વ િવ%ાન 

  

1.  બેヱટĮ́રયાના કોષ ની દØવાલ શાની બનેલી હોય છે? 

(a) ફો〞ફોલીપીડ                    (b) ̋લપો♭ોટØન  (c)  સીટØન (સાઈટØન)  (d)  શકÛરા  
2.  કોષ મા ંિવるલુ મા∫ામા ંずવુાh ER હોય છે. う મોટા ♭માણમા ં____ り ુસ｠ંલષેણ કરÍ છે. 

 (a)  લીપીડ                      (b)  ઝેર (c)  ♭ોટØન                       (d)  ドゐヱુલીક એસીડ 

3. ગોペગી પદાથ稲 શામા ંજોડાયેલા છે. 

 (a) કોષમાથંી んヱુત થતા ♭વાહØ ♭ોટØનના વાહનમા ં (b) るટુØકાઓ મા ં♭ોટØનને જમા કરવા મા ં
(c) ♭ોટØનની ફÍરબદલીમા ં   (d)  ઉપરના બધામા 

4.  કોષને યાિં∫ક આધાર શાના વડÍ મળે છે.? 

 (a) ગોペગી પદાથÛ વડÍ                (b)  ず┲ુમ ફાઈબર વડÍ 
(c) એドડોバલા̶〞મક જલીકાઓ વડÍ (d)  રંગずિુ∫કા 

5.  નીચનામાથંી バલાઝમાપટલりુ ંયોカય વણÛન કરÍ છે. 

 (a) ફો〞ફોલીપીડના બે પડ વガચે ♭ોટØન સેドડવીચ  હોય છે 

(b) ફો〞ફોલીપીડના બે પડ વガચે ♭ોટØન જ̨ડત હોય છે 

(c) ફો〞ફોલીપીડના પડ પર ♭ોટØનり ુઆવરણ હોય છે (d)  ♭ોટØન ના બે પડ વガચે ફો〞ફોલીપીડ જ̨ડત હોય છે 

6.  કોષરસ એ શાનો ભાગ છે? 

(a) કોષરસ Åポય                                    (b) ^વÅポય 

(c) કોષરસ પટલ                                   (d) ドゐヱુલીયસ 

7.  છોડમા ંઆધારપેશીઓ り ુકાયÛ ざુ ંછે? 

 (a) લચકતા  (b) તરલતા (c)  આધાર (d) a અને c બનેં 

8.  કઈ પેશીઓ શરØરના પોલાણને બધં કરÍ છે અને શરØરની સપાટØ ને ઢાકંÍ છે.? 
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 (a) મグ] પેશી            (b)  〞નાゐ ુપેશી         

 (c)  ઉપકલા પેશી             (d) સયંોજક પેશી 
9. નીચેનામાથંી કゐુ ંકાયÛ સયંોજક પેશીりુ ંકાયÛ નથી? 

 (a) રヱત કોિશકાઓり ુઉダપાદન    

 (b) શરØરને બાધંご ુઅને આધાર આપવો  
(c) શરØરની સપાટØ અને પોલાણ ને આકાર આપવો  
(d) ચરબી 〞વgપમા ંઊ]Ûનો સ∠ંહ કરવો 

10.  કોષદØવાલને 渦તે  િછÅો ધરાવતા કોષને ざ ુકહÍ છે? 

 (a) á ãwÄ »íØí   (b)  ÁÔÕâãÚÌ ä»ä  (c)  ÁÔÕâÚ» Í ë×ä   (d) ÚãÓÈ»ÇíÈ» 

11.  કોષદØવાલો પર જમા થયેલા ચરબીゐヱુત તダવ ને ざુ ંકહÍ છે? 

(a) સેペゐલુોઝ             (b) લીカનીન  (c) પેヱટØન                (d) ずબુેરØન 

12.  નીચેની આなૃિતમા ંવન〞પિત ♭જનન ના અんકુ ફÍરફારો બતાવેલ છે.આ બધા _____.?  

 

(a) んળૂ             (b) わカુભ©ય થડ           (c) わカુભ©ય પણÛ               (d) ઉપરના બધા  
13.  છોડ રોગ♭િતકાર શ̶ヱત શાના વડÍ વધારØ શકાય છે? 

(a) સવંધÛન         (b) િન̈દામણ               (c) છંટકાવ જやંનુાશક          (d) િસ̈ચાઈ 

ન育ધ : નીચનેા દરÍક ♭N કારણ અને દાવો ધરાવે છે.નીચે આપેલ જવાબ પરથી યોカય જવાબ શોધો. 
(a) દાવો સાચો છે, કારણ સાはુ ંછે, અને કારણ છે કÍ આ દાવો સાચી સમふૂતી છે.  

(b)  દાવો સાચો છે, કારણ સાはુ ંછે, પરંや ુકારણ દાવાની સાચી સમふૂતી નથી.  
(C)  દાવો સાચો છે કારણ ખોまું છે, 

(d)  દાવો ખોટો છે, કારણ સાはુ ંછે.. 

14.  દાવો : કોમલા̶〞થ અને સયંોજક પેશીઓ કઠોર જોડાયેલી પેશીઓ છે. 

કારણ : રヱત એ સયંોજક પેશી છે うમા ંバલાઝમા ６ે̋ણક (matrix) છે. 

15.  દાવો: ઉガચ ક$ાના છોડમા ંઅિનિMત િવકાસ માટÍ મેરØ〞ટÍ̶〞મક ♭દÍશો હોય છે.  

 કારણ: ઉガચ ક$ાના છોડમા ંિવકાસ માટÍ んળૂ અને નાના િશખરો હોય છે. 

16.  દાવો: િવશાળ કોષની કાયÛ$મતા ઓછØ હોય છે.  
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 કારણ: િવશાળ કોષમા ંસપાટØ કદનો ぬણુો;ર મોટો હય છે.  

 
 


